Zápis z mimořádného zasedání AS FHS UK konaného 17. 3. 2011

Prezenční listina:
přítomni: K. Bujárková, L. Císařovská, J. Homolka, J. Horský, O. Hudeček, H. Novotná, J.
Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, V. Tomášek
hosté: J. Kružík, L. Benyovszký, J. Tourek, A. Šimek, A. Puobišová
omluveni: A. Novák, A. Kochari, S. Muhič Dizdarevič

Jednání bylo zahájeno v 17.00

Jednání zahájil předseda senátu A. Svoboda, který vysvětlil důvod mimořádného zasedání
(více než jedna čtvrtina členů senátu projevila zájem o svolání mimořádného zasedání senátu
nad Pracovním návrhem věcného záměru zákona o vysokých školách) a navrhl následující
program zasedání:

1. Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 10. března 2011
2. Vyhlášení voleb kandidáta pro jmenování děkanem FHS UK
3. První projednání Pracovního návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách podle
harmonogramu stanoveného rektorem UK
4. Různé

Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1. Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 10. 3. 2011

Jakub Homolka seznámil přítomné se změnami, které učinil v první verzi návrhu zápisu z
minulého zasedání. Při jednání byly navrženy některé úpravy, na jejichž základě J. Homolka
zápis mírně přeformuloval.

AS FHS schvaluje zápis jednání ze dne 10. 3. 2011 ve znění navržených úprav.

Pro: 9

Proti: 0
Zdrželi se: 1
Schváleno

2. Vyhlášení voleb kandidáta pro jmenování děkanem FHS UK

Předseda AS seznámil přítomné s procedurami volby děkana FHS UK a upozornil, že se jedná
pouze o volbu kandidáta na děkana, jehož do funkce bude jmenovat rektor UK. Jako vzorový
postup volby doporučil postup při druhé volbě děkana Sokola z roku 2004. Vzhledem
k povinnosti rektora jmenovat nového děkana ihned po skončení funkčního období stávajícího
děkana, tedy nejpozději do 31. května 2011, doporučil předseda vyhlášení voleb již na tomto
zasedání, tak aby se stihly všechny procesuální termíny pro návrhy a představení kandidátů.
AS s tímto návrhem souhlasil.

V souladu s §27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Volebního a
jednacího řádu AS Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vyhlašuje dne 17. 3. 2011
Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy volby kandidáta pro
jmenování děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Zároveň AS FHS UK
stanovuje tento časový harmonogram procesu volby: do 15. dubna 2011 možnost podávat
návrhy a období 18.-29. dubna 2011 pro veřejné představení kandidátů. Volba děkana se
uskuteční na řádném zasedání AS UK FHS dne 5. května 2011.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno

3. První projednání Pracovního návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách
podle harmonogramu stanoveného rektorem UK

Předseda AS seznámil přítomné s novým Pracovním návrhem věcného záměru o vysokých
školách (dále jen návrh zákona) i s časovým harmonogramem projednávání návrhu zákona

stanoveného rektorem UK. Upozornil dále, že podle tohoto harmonogramu je potřeba do 23.
března uskutečnit první projednání návrhu zákona, na kterém se AS vyjádří k zásadní otázce,
zdali bude ochoten dál tento návrh zákona projednávat (na základě harmonogramu
stanoveného rektorem UK) či zdali ho jako celek odmítne, a na kterém zároveň zdůvodní
prostřednictvím stanoviska jeden či druhý výše nastíněný postup, pro který se rozhodne.
Právě brzký termín pro vydání prvního stanoviska stanovený rektorem UK byl důvodem
svolání tohoto mimořádného zasedání AS.
AS senát projednal návrhy stanoviska k návrhu zákona J. Horského, L, Císařovské, H.
Novotné, J. Homolky a dále návrhy P. Pavlíka a J. Tučka a navrhnul zapracovat některé
formulace z těchto návrhu do textu stanoviska AS k návrhu zákona. Děkan FHS UK
Benyovský seznámil přítomné s připomínkami a postupem projednávání ze strany vedení
FHS, které bylo taktéž osloveno rektorem UK k projednání návrhu zákona. AS také
v následné diskuzi projednal možnosti postupu projednávání návrhu zákona, tedy zejména
otázku, zdali by už v prvním usnesení AS k návrhu zákona neměly být kromě základních
výhrad a připomínek i koncepční připomínky a návrhy reformulací. AS se shodl na tom, že
konkrétnější koncepční připomínky, výhrady a reformulace k jednotlivým částem návrhu
zákona budou předmětem příštího řádného jednání AS. Na tomto jednání tak AS pouze přijal
usnesení, v němž sice souhlasí s dalším projednáváním návrhu zákona, zároveň má ale mnoho
zásadních a koncepčních připomínek.

Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (dále AS FHS UK)
sice považuje předložený Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách (dále
jen „pracovní návrh“) za možné východisko diskuse, nicméně k němu má četné a zásadní
výhrady. Nejzávažnější koncepční problémy navrhovaného znění AS FHS UK shledává
v těchto bodech:
1. Věcný dopad pracovního návrhu neúměrně posiluje pravomoci nevolených orgánů.
Dramaticky se tak omezují akademické svobody - především princip akademické samosprávy
prostřednictvím orgánů volených akademickou obcí – ve prospěch vnějších a nevolených
aktérů, zastoupených „správní radou“ a „Agenturou pro kvalitu vysokého školství“. AS FHS
UK tedy v celé koncepci pracovního návrhu postrádá především přesné a explicitní zakotvení
akademických svobod.
2. AS FHS UK v koncepci pracovního návrhu dále postrádá explicitní a právně zakotvené
zákonné opory pro samosprávnou existenci fakult a jejich orgánů. Pracovní návrh
neopodstatněně ruší tradiční právní instituty organizačních struktur vysokých škol (fakulty,

fakultní akademické senáty, děkany, vědecké rady).
3. Podle předloženého návrhu se z vědecko-pedagogických hodností mají stát funkční místa
s časově omezenou platností, čímž se devalvuje podstata akademické práce a akademické
hodnosti. Pracovní návrh evidentně eliminuje vědecké rady vysokých škol, popř. fakult, čímž
vzniká nebezpečí, že se orientace vědecké práce na fakultách, povaha habilitačního řízení
nebo jmenování profesora dostane pod vliv politického tlaku zprostředkovaného správní
radou. AS FHS UK se domnívá, že způsob, jímž předložený pracovní návrh upravuje vztah
mezi akademickou samosprávou a státní správou, potenciálně vytváří prostředí, které
umožňuje zasahování do autonomie vysokých škol podle vnějších politických či ekonomických
zájmů.
4. Jazyk a formulace předloženého pracovního návrhu jsou natolik vágní, že mnohde
umožňují různé interpretace, zato znemožňují relevantní oponenturu a konstruktivní kritiku.
Tyto připomínky představují pouze rámcové výhrady ke koncepci předloženého pracovního
návrhu a AS FHS UK počítá s jejich detailnějším rozpracováním podle harmonogramu
MŠMT.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno

Příští zasedání bylo předběžně stanoveno na 7. 4. 2011 od 17.00.

Přehled schválených usnesení:
136. V souladu s §27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Volebního
a jednacího řádu AS Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vyhlašuje Akademický
senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy ke dni 17. 3. 2011 volby kandidáta pro
jmenování děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Zároveň AS FHS UK
stanovuje tento harmonogram procesu volby: do 15. dubna 2011 možnost podávat návrhy a
období 18.–29. dubna 2011 pro veřejné představení kandidátů. Volba děkana se uskuteční na
řádném zasedání AS UK FHS dne 5. května 2011.

137. Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (dále AS FHS
UK) sice považuje předložený Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách
(dále jen „pracovní návrh“) za možné východisko diskuse, nicméně k němu má četné a
zásadní výhrady. Nejzávažnější koncepční problémy navrhovaného znění AS FHS UK
shledává v těchto bodech:
1. Věcný dopad pracovního návrhu neúměrně posiluje pravomoci nevolených orgánů.
Dramaticky se tak omezují akademické svobody - především princip akademické samosprávy
prostřednictvím orgánů volených akademickou obcí – ve prospěch vnějších a nevolených
aktérů, zastoupených „správní radou“ a „Agenturou pro kvalitu vysokého školství“. AS FHS
UK tedy v celé koncepci pracovního návrhu postrádá především přesné a explicitní zakotvení
akademických svobod.
2. AS FHS UK v koncepci pracovního návrhu dále postrádá explicitní a právně zakotvené
zákonné opory pro samosprávnou existenci fakult a jejich orgánů. Pracovní návrh
neopodstatněně ruší tradiční právní instituty organizačních struktur vysokých škol (fakulty,
fakultní akademické senáty, děkany, vědecké rady).
3. Podle předloženého návrhu se z vědecko-pedagogických hodností mají stát funkční místa
s časově omezenou platností, čímž se devalvuje podstata akademické práce a akademické
hodnosti. Pracovní návrh evidentně eliminuje vědecké rady vysokých škol, popř. fakult, čímž
vzniká nebezpečí, že se orientace vědecké práce na fakultách, povaha habilitačního řízení
nebo jmenování profesora dostane pod vliv politického tlaku zprostředkovaného správní
radou. AS FHS UK se domnívá, že způsob, jímž předložený pracovní návrh upravuje vztah
mezi akademickou samosprávou a státní správou, potenciálně vytváří prostředí, které
umožňuje zasahování do autonomie vysokých škol podle vnějších politických či
ekonomických zájmů.
4. Jazyk a formulace předloženého pracovního návrhu jsou natolik vágní, že mnohde
umožňují různé interpretace, zato znemožňují relevantní oponenturu a konstruktivní kritiku.
Tyto připomínky představují pouze rámcové výhrady ke koncepci předloženého pracovního
návrhu a AS FHS UK počítá s jejich detailnějším rozpracováním podle harmonogramu
MŠMT.

Zapsal
Vojtěch Tomášek

